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Missa inte nästa veckas annons!
Vi har 

nyinvigning
av vår fi na butik 

den 1 okt  kl 9-19 och 
den 2 okt kl 9-18

Många fi na 
erbjudanden!

(Lunchstängt 12-13)

Söndagen den 30 augusti 
gick första omgången av 
Ponnyallsvenskan division 2 
i hoppning av stapeln i Fär-
gelanda.

Först ut för Ale-Jenny-
lunds RK var Emmy Wess-
berg med b-ponnyn Black 
and White. Ekipaget gjorde 
en stabil runda och var fel-
fria inom maxtiden.

Nästa ekipage för AJRK 
var Alexandra Karlsson 
med b-ponnyn Pontus Pirat, 
ekipaget slutade på 0 fel 
inom maxtiden. Tredje eki-
page för AJRK var Lowisa 
Ridderskär med b-ponnyn 
Surprise, som också gjorde 
en stabil runda och slutade 
på 0 fel inom maxtiden.

Efter dessa tre felfria 
ritter var AJRK redan klara 
för en eventuell omhopp-
ning.

Fjärde ekipage för AJRK 
var Hanna Landerberg 
med d-ponnyn Caven. Även 
detta ekipage var felfritt 
inom maxtiden.

Efter att samtliga tolv lag 
hade genomfört sina ritter i 
grundomgången så var det 

fem lag som gick vidare till 
omhoppning.

Nu var spänningen stor, 
skulle ARJK:s unga lag 
hamna på prispallen eller 
precis utanför? Nerverna 
höll på både ryttare och 
ponnys, samtliga fyra eki-
page var felfria i omhopp-
ningen.

Denna prestation var 
AJRK ensamma om! AJRK 
vann omgången med över 
sex sekunder tillgodo till 
tvåan.

Lowisa Ridderskär gjorde 

en snabb runda i kategori 
B och vann därmed klassen 
individuell. Även Emmy 
Wessberg gjorde en snabb 
runda och slutade 2:a i 
denna klass. Emmy place-
rade sig också 2:a i förklas-
sen. 

Hanna Landerberg med 
Caven placerade sig indivi-
duellt 2:a i lagklassen och 4:a 
i förklassen kat D.

Nästa omgång avgörs i 
Mellerud den 26 september.

Anna-Carin Karlsson

Ale-Jennylunds Ridklubb vann första omgången 

Ale-Jennylunds Ridklubb vann den första omgången av Pon-
nyallsvenskan division 2 i hoppning. Från vänster: Alexan-
dra Karlsson på Pontus Pirat, Emmy Wessberg på Black & 
White, Lowisa Ridderskär på Surprise och Hanna Landerberg 
på Caven

Division 1 västra damer
Pixbo/Wallenstam – Surte IS IBK 
3-3 (1-0,1-1,1-2)
Mål SIS: Sofia Gäfvert, Jenni Tik-
kanen, Maria Lundblad. Matchens 
kurrar: Jenni Tikkanen 3, Jonna Salo 
2, Sandra Svensson 1.

Division 3, damer
Ale IBF – Herrestads AIF 4-0 (1-0, 
1-0, 2-0)
Mål Ale: Veronica Dalielsson 3, 
Sandra Augustsson.
Matchens kurrar: Veronica Daniels-
son 3, Sandra Augustsson 2, Car-
roline Ekblad 1.
Kommentar: Ales damlag åkte ur 
division 2 förra säsongen och med ett 
föryngrat damlag, där man tappat total 
tolv spelare, var hemmalaget mycket 
osäkra på var man stod spelmässigt. 
Stommen i Ales damlag kommande 
säsong består av våra tjejer födda 90 
till 95. Försäsongen har lovat gott och 
avslutades förra helgen med en cup 
där man deltog i Björnslaget. Ale spe-
lade jämt med lag från division 1 och 2. 
Ale fick flera återbud på grund av 
sjukdomar till premiärmatchen mot 
Herrestad. Det medförde att man fick 
kasta om en hel del i formationerna, 
men oj vilken bra match det unga 
Alelaget gjorde. Man spelade ut 
motståndarna under större delen av 
matchen och hade inte Herrestads 
målvakt storspelat kunde målskörden 
varit det dubbla. 
Nästa helg spelar Ale IBF bortamatch 
mot FBC Lerum, som är en favoriterna 
till seriesegern.

INNEBANDY

Öppet Måndag-fredag 9-17 • 0303-33 60 87

Din lokala

DAX FÖR 
VINTERDÄCKEN
VI SÄLJER OCH SKIFTAR DINA HJUL

FYRHJULS-
INSTÄLLNING

500:-

HJUL-
SKIFTE

200:-

Vid säsongens första partävling i 
Alvhem deltog 10 par. Medel var 108 
poäng och följande par placerade 
sig över medel: 
1. Eleonor Holmqvist/Siv Lindh     142 
2. Raimo Penttilä/Göte Olsson      139 
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson        124 
4. Karl-Eric Nilsson/Rune Ögren    117 

BRIDGE

Fred 25 sept kl 17.45
Nolängen

Nol – Rödbo

Lörd 26 sept  kl 13.00
SBTK dam – Lerum

Lörd 26 sept kl 13.00
Jennylund

Bohus – Blå Staden/
Ting

Lörd 26 sept kl 16.00
Sjövallen

Ahlafors – Ramlösa

Sönd 27 sept kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors dam – Bill-
dal

Sönd 27 sept kl 17.30
Älvevi

Älvängen – GAIK/
Kullen

FOTBOLL I ALE

TORSLANDA. Det blir 
fortsatt division 2-spel 
för Skepplandas damer.

Det stod klart redan 
på lördagen, dagen före 
SBTK:s oavgjorda bort-
amatch mot Torslanda 
(1-1).

– Nu har vi en chans 
att bli femma i serien 
och den ska vi försöka 
ta, säger tränaren Stig 
Persson.

Skepplanda kunde spela 
avslappnat i söndagens 
bortamöte med Torslanda. 
Lördagens resultat innebar 
att kontraktet var säkrat och 
därför fanns ingen kniven på 
strupen, vilket annars hade 
varit fallet.

– Det är skönt för tjejerna 

att kunna spela utan press 
i avslutningen, säger Stig 
Persson.

Hemmalaget inledde mat-
chen klart bäst och domine-
rade händelserna under de 
första 45 minuterna.

– Vi kom inte upp i banan, 
förklarar Persson.

Det blev betydligt bättre i 
den andra akten, då gästerna 
tog över kommandot. Det 
hindrade inte Torslanda från 
att ta ledningen med 1-0, 
men kvittering som Catrine 
Aronsson fixade var välför-
tjänt.

I säsongavslutningen på 
lördag tar Skepplanda emot 
bottenlaget Lerum. Seger 
där och Skepplanda kan bli 
femma i serien.

JONAS ANDERSSON

Kontraktet klart 
för SBTK:s damer

Catrine Aronsson gjorde SBTK:s mål mot Torslanda i sönd-
dags. 1-1 slutade matchen.

Ted Koskelainen, en Surteräv, som numera sliter för Gais.

BOHUS. Det snackas 
bandy som aldrig förr.

Cupen i Ale Arena 
blir på fullaste allvar.

Det finns många pro-
filer att hålla ögonen 
på.

Sportservice Reebok Jofa 
Cup har förvisso en inter-
nationell närvaro, men den 
är startfältet har ändå en 
Västsvensk tyngdpunkt. I 
dessa kryllar det av profi-
ler. Många kända ansikten 
kommer att dyka upp.
Hos Gais hittar vi bland 

andra, Ted Koskelainen, 
som numera är assisteran-
de tränare.

– Jag går en elitserieträ-
narutbildning och jobbar 
som idrottslärare i Kungälv. 
Att få ingå i Gais tränarstab 
känns väldigt stimulerande. 
Jag tror vi har något riktigt 
bra på gång och hoppas na-
turligtvis på grönsvart fram-
gång, säger Ted.

I förra veckan skrev Gert 
Svensson, Ale-Surtes tidi-
gare målvakt, på för Gais.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ted tror på grönsvart
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